
                    Huis van de wijk 

Sinds een aantal maanden zijn leerlingen van de 

schoolverlatersgroep en  leerlingen in de groeps-

stage bij Jacquoline aan het werk in het oude dien-

stencentrum naast verzorgingshuis Meerweide.  

De leegstaande ruimte moet volledig opgeknapt 

worden om vanaf januari 2016 dienst te gaan doen 

als “huis van de wijk” ; een ontmoetingsplek voor 

bewoners uit de wijk IJsselmonde. Op dit moment 

bestaan de werkzaamheden uit schoonmaak, be-

hang afhalen, verven en allerlei kleine klusjes. 

Vanaf januari zal onze school de catering gaan 

verzorgen op deze ontmoetingsplek.  

Het huis van de wijk is een samenwerking tussen 

Aafje verzorgingshuizen, IJsselwijs, PIT010 en 

VSO Herenwaard.  

 

B e l a n g r i j k e  

d a t a :  

 4 december Sint-

viering 

 17 december 

kerstviering 

 19 december t/m 

4 januari kerstva-

kantie 

 4 januari STUDIE-

DAG (leerlingen 

vrij! ) 

 

N i e u w s b r i e f  
December 2015  

 

          Wederdiensten 

December is de maand van 

cadeautjes. Omdat wij als 

school veel werkzaamheden 

voor bedrijven doen met 

gesloten beurs, krijgen wij 

hier deze maand een aantal 

leuke dingen voor terug: 

 Chocoladeletters 

vanuit winkeliersver-

eniging 

 Een goochelshow  

vanuit de bibliotheek 

 Een film vanuit de 

samenwerking Isle-

munda 

                        Schoonmaak CSU 

Eind november is het startschot gegeven voor de samenwerking CSU – VSO Heren-

waard. De leerlingen hebben samen met ouders, schoonmaakbedrijf CSU en ons als 

school een intentieverklaring getekend. De leerlingen gaan de komende periode aan 

de slag om hun certificaat microvezel te behalen en ze gaan oefenen in resultaatge-

richt schoonmaken. De vervolgstap is dat ze individueel stage gaan lopen binnen 

CSU. Tijdens de groepsstage periode zal er al regelmatig meegelopen worden door 

CSU om te kijken of bv. het werktempo goed is. Het streven is om de leerlingen ver-

volgens uit te laten stromen naar echt werk binnen de schoonmaakbranche.  

 


